
   SCALAMATT VÄGG & TAK  

        W pełni matowa farba do ścian, sufitów,  

                         tynków i tapet  

  
 

O produkcie:  
SCALAMATT jest matową, wysokokryjącą, dyspresyjną farbą akrylową na bazie wody, do ścian wewnętrznych i 
sufitów. Produkt można stosować na wielu powierzchniach pionowych np. na tynku, betonie, gipsie i tapetach, a ze 
względu na brak skapywania, również na sufitach. Farba ma wysoką odporność na ścieranie, dlatego nadaje się 
również do malowania przestrzeni użytkowch, tj. garaże, magazyny i pomieszczenia do przechowywania. 
SCALAMATT jest idealy także do malowania piwnic, ponieważ jest oddychający i przepuszcza parę wodną. Ze 
względu na wysokie pokrycie zazwyczaj wystarcza nałożenie tylko jednej warstwy farby- końcowy efekt jest widoczny 
po około 1-3 dniach, kiedy powłoka jest całkowicie sucha.  

  

Zastosowanie:  
  

1. Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od kurzu! Jeśli tak nie jest, usunąć luźny materiał np. starą farbę, tynk, 

wapno lub kurz, a następnie wytrzeć wszystko wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia.  

2. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 8°C podczas malowania i suszenia. Wysoka wilgotność i 

niższe temperatury wydłużają czas schnięcia.  

3. Zagruntować nieobrobione, tynkowane powierzchnie produktem BETOPRIME. Przy powierzchniach wcześniej 

malowanych punkt jest pomijany.  

4. Teraz można nałożyć pierwszą warstwę farby SCALAMATT pędzlem lub wałkiem. Jeśli to konieczne, można użyć 

spryskiwacza do farb, po odpowiednim rozcieńczeniu produktu wodą. W zależności od temperatury i wilgotności w 

pomieszczeniu pozostawić farbę do wyschnięcia na 1 dzień. Chociaż warstwa wydaje się być sucha po około 30 

minutach od aplikacji, należy odczekać około 24h, aby była dobrze utwardzona.  

5. Pełny efekt  malowania widać po 1-3 dniach suszenia. Po tym czasie, jeśli to konieczne, można pomalować drugą 

warstwę produktu (zalecane przy aplikacji na nieobrobione powierzchnie lub w przypadku zmiany koloru farby). 

 

Rady:  
  
- Używając farby z tego samego wiadra lub z tej samej partii można uniknąć różnic w kolorze ( w różnych partiach 

mogą wystąpić nieznaczne odchylenia). 

- Dokładnie wytrzeć pędzle i wałki z farby przed oczyszczeniem ich wodą i detergentem.  

- Nie wlewać płynnych resztek farby do kanalizacji, ale usuwać je za pośrednictwem ośrodków zajmujących się 

składowaniem odpadów i recyklingiem.   

- Jeśli nie zużyje się całej zawartości pojemnika, ostrożnie założyć pokrywkę na prdoukt i przechowywać zamknięty 

pojemnik do góry nogami (chronić przed mrozem). Jeśli w opakowaniu jest dużo powietrza, można przelać farbę 

do mniejszego pojemnika.  

- Do czyszczenia pomalowanych powierzchni używać wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu - nigdy terpentyny i 

podobnych środków.  

- W przeciwieństwie do niemieckich farb emulsyjnych, farbę SCALAMATT należy nakładać nieco bardziej 

nasączonym pędzlem/ wałkiem i bez zbytniego nacisku.  

  

Dane techniczne:  
  
Spoiwo:  Akrylan styrenu       Temp. w trakcie prac:  Pow. +8°C 

Połysk:    1 (mat)        Wydajność:  4-8 qm/l      

LZO:    (Kat A/a) 30g/l (2010)      Czas schnięcia:  W zależności od temperatury i wilgotności po 

Rozcieńczanie:  Woda          1-3 dniach sucha lub do ponownego malowania  

Czyszczenie:  Woda      Przechowywanie:  2 lata w nieuszkodzonym wiadrze, chronić przed   

Klasyfikacja zagrożenia:  Brak, produkt niepalny      Klasa ścieralności:  Ok. 1000 cykli.  

Kolor:   

  

  

  

Biały, brak możliwości 

pigmentacji.  
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